มติที่ประชุม วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2558
1. สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการเรียน รู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในลักษณะของการวัดและประเมินในชั้นเรียน (Classroom Assessment) ตามปกติ
2. การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ต้องดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้
(Knowledge Assessment) การประเมินทักษะกระบวนการ (Process-skill Assessment) และการประเมิน
คุณลักษณะ (Attribute Assessment) ตามพฤติกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นี้มุ่งเน้นการพัฒ นาทักษะและกระบวนการของ
นักเรียนเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็น
อันดับแรก
3. การประเมิ น ใน 3 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งแบ่ ง คะแนนในการประเมิ น ความรู้
การประเมินทักษะกระบวนการ และการประเมินคุณลักษณะให้สอดคล้องกับลักษณะของธรรมชาติวิชาตลอด
ภาคเรียนหรือปีการศึกษา
4. การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวต้องการดาเนินงานในลักษณะของการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) โดยเป็นการมอบหมายให้ผู้เรียนทาโครงงาน (Project) ภารกิจงานหรือ
ชิ้นงาน(Task) ทั้งงานกลุ่มและบุคคล และให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่ มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการให้สามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงานของการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2558
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประชุมชี้แจงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ย วกับรูปแบบและแนวทางการดาเนินงานประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
2. จั ด ส่ ง คู่ มื อ หลั ก สู ต รการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู้ ส อนในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ
(Performance Assessment) ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนในสังกัด
3. ตรวจเยี่ยม กากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทา
การทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและสาธารณชน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชุ ม ชี้ แ จงสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบและแนวทางการด าเนิ น งานประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
2. ช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์และกาหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนสามารถสร้ า งเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ (Performance
Assessment) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในชั้ น ป.6 ม.3 และ ม.6 ด้ ว ยกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ชี้แจงให้ความรู้ ทาเอกสารสื่อนิเทศ ฯลฯ
4. นิเทศ กากับและติดตามการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทา
การทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังกล่าว
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
2. กาหนดกรอบหรื อแผนงานในการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลั กษณะ ตลอดปี
การศึกษา ซึ่งได้แก่ โครงงานหรือชิ้นงาน มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ ต้องการวัด ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการ
และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เป็นต้น
3. กาหนดโครงงาน (Project) ภารกิจงานหรือชิ้นงาน (Task) ที่ใช้เป็นสถานการณ์สาหรับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียน ให้
เหมือนกันทั้งหมดทุกห้องในแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษา โดยทุกโครงงานหรือชิ้นงาน จะต้องเอื้อให้เด็ก
แสดงพฤติกรรมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างครบถ้วน

4. สร้างเครื่องมือประเมินภาคความรู้ ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ เครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบกระบวนการทางาน แบบประเมินผลงาน ฯลฯ และเครื่องมือประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดเจตคติหรือทัศนคติ ฯลฯ
5. การประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกาหนดการที่วางแผน
อย่างเคร่งครัด
6. กากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละห้องเรียนให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มายังเขตพื้นที่การศึกษา

